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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje

a) prenájom nebytového priestoru č.m. 151C o výmere 16 m2 v Zdravotnom stredisku Tbiliská
6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava, IČO:
46920331, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia prevádzky ambulancie a preventívneho centra pre
deti a dorast za týchto podmienok:
- cena nájmu je 52 €/m2/rok
- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom
- nájom na dobu určitú do 31.12.2022
b) zmenu uznesenia č. UZN 375/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 na prenájom nebytových
priestorov č.m. 152, 153, 154, 151b a 158 o celkovej výmere 61,14 m2 v Zdravotnom stredisku
Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast s.r.o., so sídlom Ševčenkova 24, 851 01
Bratislava, IČO: 46920331, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia kapacít ambulancie pre deti
a dorast a zachovania kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti o najmenších
a mladých obyvateľov MČ, nasledovne:
Slová „...152, 153, 154, 151b a 158 o celkovej výmere 61,14 m2“ sa nahrádzajú slovami
„„...152, 153, 154, 151b a 148 o celkovej výmere 61,01 m2“.
Slová „....o výmere 41,14 m2“ sa nahrádzajú slovami „... o výmere 37,21 m2“ a slová
„....o výmere 20 m2“ sa nahrádzajú slovami „..... o výmere 23,8 m2“
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený.
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2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu
odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača
a) schváliť prenájom nebytového priestoru č.m. 151C o výmere 16 m2 v Zdravotnom stredisku
Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 24, 851 01
Bratislava, IČO: 46920331, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia prevádzky ambulancie
a preventívneho centra pre deti a dorast za týchto podmienok:
- cena nájmu je 52 €/m2/rok
- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom
- nájom na dobu určitú do 31.12.2022
b) schváliť zmenu uznesenia č. UZN 375/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 na prenájom
nebytových priestorov č.m. 152, 153, 154, 151b a 158 o celkovej výmere 61,14 m2
v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast s.r.o., so sídlom
Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46920331, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia kapacít
ambulancie pre deti a dorast a zachovania kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti
o najmenších a mladých obyvateľov MČ, nasledovne:
Slová „...152, 153, 154, 151b a 158 o celkovej výmere 61,14 m2“ sa nahrádzajú slovami
„„...152, 153, 154, 151b a 148 o celkovej výmere 61,01 m2“.
Slová „....o výmere 41,14 m2“ sa nahrádzajú slovami „... o výmere 37,21 m2“ a slová
„....o výmere 20 m2“ sa nahrádzajú slovami „..... o výmere 23,8 m2“
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prenájom nebytového priestoru (chodby) o výmere 16 m2, nachádzajúcej sa na prízemí
Zdravotného strediska Tbiliská 6, stavby so súpisným číslom 7711, postavenej na parc. č.
475/3, zapísanej na LV č. 1248 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor, zverenej MČ na základe Protokolu č. 118707920100 o zverení obecného
majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava–Rača zo dňa
28.9.2001.
ŽIADATEĽ:
Deti a dorast s.r.o., so sídlom Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46920331
ŠPECIFIKÁCIA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV:
K. ú.
LV č.
č. miestností
Rača
1248
151C
Rača
1248
148

podlažie
1. NP (prízemie)
1. NP (prízemie)

výmera
16 m2
4 m2

ÚČEL PRENÁJMU:
Rozšírenie prevádzky - ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast a Centrum pre podporu
zdravého vývinu detí.
CENA ZA PRENÁJOM:
52 €/m2/rok – č.m. 151C a 40 €/m2/rok – č.m. 148
SKUTKOVÝ STAV:
Tento návrh predkladáme na základe žiadosti spoločnosti Deti a dorast s.r.o., so sídlom
Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46920331 zo dňa 20.02.2018 o rozšírenie nájmu
nebytových priestorov o chodbu medzi miestnosťami č. 154 + č. 153 a č. 155 + č. 157
nachádzajúcej sa na prízemí traktu B Zdravotného strediska Tbiliská 6.
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast spoločnosti Deti a dorast, s.r.o. pôsobí
v ZS Tbiliská 6 na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2013 zo dňa 14.01.2013
v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.02.2018. Podľa zmluvy sú predmetom nájmu nebytové priestory
č.m. 149, 150, 151A, 155, 156 a 157 spolu o výmere 70,55 m2. Nájom je uzatvorený na dobu
určitú do 31.12.2022. Žiadateľ z kapacitných dôvodov požiadal dňa 06.11.2017 o možnosť
rozšíriť priestory ambulancie o miestnosti č. 152, 153, 154, 158 a 151B o celkovej výmere
61,14 m2, v ktorej plánuje zriadiť Centrum pre podporu zdravého vývinu detí. Prenájom
schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača na svojom zasadnutí
uznesením č. UZN 375/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017. Nájom bol schválený na dobu určitú do
31.12.2022 z dôvodu zjednotenia doby ukončenia nájmu s prenajatými nebytovými priestormi,
ktoré mal žiadateľ v tom čase v nájme.
Predmet žiadosti sa nachádza medzi jestvujúcou a plánovanou ambulanciou a
predstavuje chodbu o výmere 16 m2 (vo výkrese označená ako 151C) ukončenú obvodovou
stenou. V prípade schválenia prenájmu bude chodba od spoločných priestorov oddelená
priečkou a bude slúžiť ako skladový priestor pre archív ambulancie a ako denná miestnosť pre
personál ambulancií (prezliekareň, kuchynka), vzhľadom na to, že nie je možnosť prakticky
z ambulancii odísť počas pracovného dňa.
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Prenájmom chodby by žiadateľ spojil nebytové (prevádzkové) priestory, ktoré má
v nájme, slúžiace mladším a starším deťom, ktorí sú pacienti a návštevníci ambulancie s deťmi
a ich rodičmi, ktorí budú navštevovať centrum z dôvodu prevencie a zdravého vývinu.
Pre povolenie prevádzky centra podľa požiadaviek hygieny sa z navrhovaných riešení
ukázalo ako najvýhodnejšie riešenie to, v ktorom sa vytvorí nový vstup cez miestnosť č. 148 ide o miestnosť pre p. upratovačku s prístupom zo spoločnej chodby, ktorá sa neprenajíma - a
zároveň sa sadrokartónovou priečkou uzatvorí čakáreň č. m. 151B, z dôvodu oddelenia
priestorov, v ktorých sa budú zdržiavať zdravé deti od priestorov čakárne určenej pre choré
deti. Pre p. upratovačku bude potom určená miestnosť č. 158, prístupná zo spoločných
priestorov, ktorú má mať žiadateľ v nájme na základe vyššie uvedeného uznesenia MZ.
Nakoľko miestnosti č. 148 a č. 158 majú skoro rovnakú výmeru – 4 m2 a 4,13 m2, rozdiel v cene
nájmu by predstavoval cca. 5 €/mesiac (cena nájmu m.č. 158 je vo výške 52 €/m 2/rok a m.č.
148 by predstavovala 40 €/m2/rok). Žiadateľ by hradil aj služby spojené s užívaním nebytových
priestorov.
Priestor 151 C nie je využiteľný pre iného nájomcu, na miestnom úrade neevidujeme
inú žiadosť o prenájom. Žiadateľ nemá voči mestskej časti záväzky po lehote splatnosti. Nájom
navrhujeme na dobu určitú do 31.12.2022 z dôvodu zjednotenia doby ukončenia nájmu
s prenajatými nebytovými priestormi.
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4.

Dokumentácia
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Súčasný stav
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Navrhovaný stav

8

5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na rozšírenie predmetu nájmu - nebytový priestor č. m. 151C v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytového priestoru
č.m. 151C o výmere 16 m2 v Zdravotnom stredisku
Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast, s.r.o., so
sídlom Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46920331,
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu rozšírenia
prevádzky
ambulancie
a preventívneho centra pre deti a dorast za týchto
podmienok:
- cena nájmu je 52 €/m2/rok
- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom
- nájom na dobu určitú do 31.12.2022

A

Komisia
životného
prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia školská, kultúrna, športová
a pre
podporu
podnikania
a
vinohradníctva
Komisia sociálna a bytová
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zdôvodnenie

